
FAHREDDTN-i IRAKT 

Lema'dt'ın 731 (1331) tarihli bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şe
hid Ali Paşa , nr. 2703 , vr. ı7-35l Katib Çe
lebi'nin XIV ve XV. yüzyıllarda yapılmış 
bazı şerhlerinden bahsetmesi (Keşfü '?· 

?un an, ll, ı 563- ı 564) eserin Anadolu· da 
tasawuf çevrelerinde etkili olduğunu 

gösterir. Lema'ô.t İbnü'I-Arabi'nin dü
şüncelerini yansıtmakla birlikte divanı
na önsöz yazan müellif, eserin Ahmed 
ei-Gazzali'nin (ö 520 / ı 126) SeVô.nihu'l
'uşşô.}:f'ından ilham alınarak yazıldığını 
söyler. Külliyatın içinde (s 327-36 ı) ya
yımlanan Lema 'at ayrıca Muhammed 
Hacevi tarafından neşredilmiştir (Tah
ran ı 363 h ş.). Eserin birçok şerhi ara
sında en ünlüsü Abdurrahman-ı Cami'
nin Eşt 'attü '1- Lema' ô.t adlı kitabıdır. 
Lema 'at W. C. Chittick ve P. L. Wilson 
tarafından ingilizce'ye (Divine Flashes, 
New York- London ı 982). Saffet Yetkin 
tarafından Panltılar adıyla Türkçe'ye (İs
tanbul ı 948) tercüme edilmiştir. 4. Işp
lô.J:ıô.t-ı ŞUfiyye. Mutasawıflar arasında 

.. ok sık kullanılan aşkla ilgili 301 terimi 
ihtiva eder. Üç bölümden oluşan ve kül
liyat içinde yayımlanan eser (s. 362-379) 
Nurettin Bayburtlugil tarafından Türk- Fahreddin-i ıra kı divanının kenarında Deh{aşıl adlı eserinin ilk iki sayfası (Nu•uosmaniyeKıp., "'· 4195, v•. 92'- 93•) 

çe'ye çevrilmiştir ("Istılah&t-ı Ehl-i Ta-
savvuf", MÜİFD, sy. 3lı9851. s. 345-362). 
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FAHREDDİN el-MARDİNİ 
( ._r...~.J Wl _:r...ıl!# ) 

Fahrüddln Ebu Abdiilah 
Muhammed b. Abdisselam 
b. Abdirrahman el-Ensarl 

(ö. 594/ 1198) 

Artukoğulları döneminin 
tanınmış hekim ve filozofu. 

_j 

512'de (1118) Mardin'de doğdu. Soy 
itibariyle Kudüslü bir aileden gelmekte
dir. Artukoğlu Necmeddin İlgazi Kudüs'ü 
fethedince dedesi Abdurrahman ' ı Mar
din'e davet etmiş ve aile burada yerleş
miştir. Babası kadıdır. Artukoğulları yö
netiminin hoşgörülü ortamında yetişen 
İbnü's-Salah 'tan (Necmeddin Ebü 'I-FütOh 
Ahmed b. Sırri) felsefe okudu. Aslen He
medanlı olan bu filozof, Hüsameddin Ti
murtaş b. İlgazi b. Artuk'un daveti üze
rine hanedanın himayesinde felsefe akut
muş ve Fahreddin'i de bu alanda yetiş
tirmiştir (İbn EbG Usaybia, s. 402 , 638-
639). Döneminin en meşhur alimlerinden 
olan Bağdat Adudüddevle Hastahanesr
nin başhekimi Eminüddevle İbnü't-Til-

miz'den tıp tahsil etme imkanı bulan 
Fahreddin böylece iki sahada uzmanlaş
tı. Özellikle hocasıyla birlikte İbn Sina'nın 
el-Kanun ift-tıbb'ı üzerine yaptıkları 
inceleme ve tashihler daha sonra Mardi
ni'nin el-~iinun uzmanı olarak tanınma
sını sağladı. Buna karşılık kendisi de İb
nü't-Tilmiz'e İbn Sina mantığını okuttu. 

ömrünün büyük bir kısmını Hini (Ha
ni) şehrinde Necmeddin İlgazi'nin yanın
da geçiren Fahreddin ei-Mardini sefer
de dahi emirin yakınında bulundu ve ona 
tıp öğretti. Bir aralık Dımaşk'a gitti ve 
İbn Ebü Usaybia'nın Dahvar olarak da 
bilinen hacası ünlü hekim Mühezzebüd
din Abdürrahim b. Ali'ye el-~iinun fi't
pbb 'ın bir kısmını okuttu. Burada fazla 
kalmak istemeyen Mardini, bu öğrencisi
nin yüklü bir maaş karşılığında Dımaşk'
ta kalarak eserin tamamını akutması 
teklifini hoş karşılamadı ve ilmin para 
ile satılamayacağını söyleyerek şehri ter
ketti (589 / ı ı 93) Mardin'e dönerken Ha
lep'e uğradı, burada ei-Melikü'z-Zahir 
Gazi ile tanıştı ve emirin ısrarı üzerine 
iki yıl kadar Halep'te ilmi faaliyetlerde 
bulundu. Bu süre içinde emirin verdiği 



para ile hayatını müreffeh bir şekilde 
geçirdi. Fahreddin 21 Zilhicce 594 (24 
Ekim 1198) tarihinde Mardin' de vefat 
etti. Ölümünden önce çok değerli eser
lerden oluşan kütüphanesini. kendisi de 
bir filozof olarak tanınan Artukoğlu Hü
sameddin ·in inşa ettirdiği medreseye 
vakfetti. 

Fahreddin el- Mardini'nin tıp ve felse
fe alanındaki öğrencileri arasında Sedi
düddin ibnü'r-Rakika'nın adı sıkça geç
mektedir. ibn Ebü Usaybia'nın Mardini 
hakkındaki ilk kaynağını teşkil eden ib
nü'r-Rakika da Hini doğumludur 've Ar
tukoğlu hanedam mensupları ile yakın
lık kurmuştur. Onun hocasının yerini ba
şarıyla dolduran bir alim olduğu anlaşıl
maktadır ('Uyanü'l·enba', s. 703, 705) . 
ibnü'r- Rakika'dan nakledildiğine göre 
işrakiiik olarak anılan felsefi ekolün ku
rucusu Sühreverdi ei-Maktül genç yaş
larında Mardini ile görüşmüş, onun öğ
rencileri arasına girmiş ve gerek zekası 
gerekse fikri cüretkarlığı bakımından 

Mardini'nin dikkatini çekmiştir. Sührever
di'nin yaygın telakkilere aldırmadan giriş
tiği felsefi incelemelerin başına iş açaca
ğını ifade eden Mardini onun katiedildiği 
haberini alınca korktuğunun başına gel
diğini söylemiştir (a.g.e., s. 641-642). 

Fahreddin el-Mardini'ye iki eser nis
bet edilmektedir. Bunlardan birinin ibn 
Sina'nın el-J>_aşidetü'l - 'ayniyye'sine bir 
şerh, diğerinin de kendisinin yanlış yol
da olduğunu ileri sürenlere karşı eleşti
ri mahiyetinde bir risalesi olduğu belir
tilmektedir (a.g.e., s. 403) 
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Muhammed b. Mansur b. Said 
es-Sıddlki et- Teyıni el-Kureşl 

Delhi sultanlanndan 
Aybeg ve İltutmış döneminin 

L 
meşhur tarihçisi. 

_j 

Lakabı Mübarek Şah olup Fahr-i Mü
debbir diye tanınır. Hayatı hakkında pek 
az bilgi vardır. Baba tarafından Hz. Ebü 
Bekir, anne tarafından Gazneli Sultan 

Mahmud 'un kayınpederi Bilge Tegin'in 
soyundan geldiği ileri sürülür. Fahreddin 
Mübarek Şah büyük bir ihtimalle 552'
de (1157) Mültan'da doğdu. Mültan Gur
lular'dan Muizzüddin Muhammed b. Sam 
tarafından atınınca (582 / 11 86) Mübarek 
Şah Lahor'a gitti: burada on dört yıl sü
recek olan Hz. Peygamber ile aşere-i mü
beşşerenin şecereleri üzerindeki araştır
malarına başladı ve bu çalışma sonun
da çok sayıda şecere tablosu ortaya çı
kardı. 602'de (1206) Lahor'da Muizzüd
din Muhammed b. Sam'la görüşen Fah
reddin ona şecere tablolarından söz et
tiyse de bu tabloları hükümdara göster
me fırsatını bulamadı. Muizzüddin Mu
hammed'in öldürülmesi üzerine yerine 
geçen Delhi sultanlarından Kutbüddin 
Aybeg ( 1206-121 Ol Fahreddin ·in eserine 
büyük ilgi duydu ve kitabın istinsah edi
lip saray kitaplığına konulmasını emret
ti. Fahreddin Mübarek Şah VII. (XIII.) yüz
yılın ilk çeyreğinde vefat etmiştir. 

Eserleri. 1. Şecere-i Ensôb-ı Müba
rek ŞCıh. Müellifin en meşhur eseri olup 
adı bizzat kendisi tarafından konulma
mıştır. Eser, Gurlular'ın Hindistan'daki 
ilk halefterinden söz eden bir mukaddi
meden sonra Hz. Peygamber, aşere-i 

mübeşşere. muhacirin, ensar, Kur 'an'
da adı geçen peygamberler, Gassaniler, 
Tübba' kavmi, islam öncesi iran hüküm
darları, Emeviler. Abbasiler, Arap kabi
leleri, Emevi ve Abbasi dönemi emirle
ri, Tahiriler, Saffariler, Samaniler, Gaz
neliler. Gurlular'la ilgili 137 şecereyi ih
tiva eder. Fahreddin Mübarek Şah, Arap
ça ve Farsça şiirler yazan Fahrü'd-devle 
ve'd-din Mübarek Şah b. Hüseyin el-Mer
verrüzi ile karıştınldığı için Şecere-i En
sôb E. Denison Ross tarafından bu ·ikin
ci müellifin eseri olarak yayımlanmıştır 
(London 1927). Merverrüzi şairliği yanın
da bir astronomi alimi ve ahlakçı olarak 
da tanınmış ve Fahreddin Mübarek Şah ' 

tan önce Şewal 602'de (Mayıs 1206) öl
müştür (ibnü'l-Esir, XII, 242) 2. Adôbü'l
}farb ve'ş-şecô'a (Adabü 'l ·mülak ve ki· 
fayetü'l-memlak). Harp sanatıyla ilgili 
olan kitabın mukaddimesinde bir sul
tanın sahip olacağı özellikler ve devlet 
adamlarını seçerken dikkat etmesi ge
reken hususlar anlatılmıştır . Eser Delhi 
Sultanlığı'nın ilk askeri tarihi olması ba
kımından değerli bir kaynaktır. Kitapta 
bu dönemde kullanılan silahlar, atların 
eğitimi, hastalıkları vb. konular ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmıştır. Gazneliler'le 
ilgili on sekiz anekdot ikbal M. Şefi ta
rafından ingilizce'ye çevrilmiştir ("Fresh 

FAHREDDiN PAŞA 

Lig ht on the Ghaznavids", /C, XII 119381. 
s. 189-234). Fahreddin bu eserini Delhi 
sultanlarından iıtutmış'a ithaf etmiştir. 
Ahmed Süheyli Hansari tarafından neş
redilen kitabı (Tahran 1346 hş .) daha son
ra Server Mevlai deA'in-i Kişver-dôri 
adıyla yayımiarnıştır (Tahran 1354 hş ). 

BİBLİYOGRAFYA: 
ibnü'I-Esir. el-Kamil, XII, 242-243 ; Storey. 

Persian Literature, ı 12, s. 1164; Han baba. Fih· 
rist, ı , 48 ; K. A. Nizami. Religion and Politics 
in lndian during the Thirteenth Century, Bom
bay 1961, s. 368·369; a.mlf., Supplement to 
Elliot and Dowson 's History of lndia, Delhi 
1981 , ll , 27, 61 ; M. A. Khan, S ome lmportant 
Persian Prose Writings of the Thirteenth Cen· 
tury A. D. in lndia, Aligarh 1970, s. 52· 70; E. 
D.enison Ross. "The Genealogies of Fakhr
ud- Din Mubarak Shah", A Volume of Orien· 
tal Studies (ed. T. W. Arnold - R. A Nichol
son). Amsterdam 1973, s. 392·413; lqbal M. 
Shafı, "Fresh Light on the Ghaznavids", /C, XII 
(1938). s. 189 vd.; Agha Abdus-Sattar Khan. 
"Fakhr-i Mudabbir", ae., XII (19381. s. 397-404; 
M. S. Khan, "The Life and Works of Faklır-i 
Mudabbir", a .e., Ll ( I 977). s . 127 ·1 40; C. E. 
Bosworth. "F~-i Mudabbir", E/ 2 Suppl. (ing.), 
s . 284 .285. r:il 

lıl'!l KHALIQ AHMAD NIZAM! 

FAHREDDİN PAŞA 

(1868· 1948) 

L Medine müdafii, Türk kumandanı. _j 

Rusçuk'ta doğdu. Asıl adı Ömer'dir. 
Soyadı kanunundan sonra · Türkkan so
yadını almıştır. Babası Mehmed Nahid 
Efendi, annesi Bali oğullarından Fatma 
Adile Hanım'dır. 93 Harbi'nden sonra 
ailesiyle birlikte istanbul'a gelen Ömer 
Fahreddin 1888'de Harp Okulu'nu, 1891'
de Erkan-ı Harbiyye'yi bitirdi ve kurmay 
yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan 
Savaşı sırasında Çatalca savunmasında
ki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasın
da rol oynadı. Osmanlı Devleti 1914'te ı. 

Dünya Savaşı'na girdiği vakit miralay rüt
besiyle Dördüncü Ordu 'ya bağlı 12. Ko
lord u kumandanı olarak Musul'da bulu-
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